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FONTOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK SZEMÉLYESEN

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRHOZ

1./ FELJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE BETARTÁSÁRA KÉRÉS

"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT
OLVASSA  HONLAPUNKAT  HIVATALI  ELJÁRÁSA  SORÁN,  AKKOR  FELHÍVJUK  A
FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON
NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be.
171. §-ának (2) bekezdése alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a szerinti
hivatalos személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint  a hatóság tagja és a
hivatalos  személy  köteles  a  hatáskörében  tudomására  jutott  bűncselekményt  -  ha  az
elkövető  ismert,  annak  megjelölésével  -  feljelenteni.  A  feljelentéshez  csatolni  kell  a
bizonyítási  eszközöket,  ha  ez  nem  lehetséges,  a  megőrzésükről  kell  gondoskodni.  E
rendelkezésből az következik, hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját
követően a releváns adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés
megtételéről  történjen  intézkedés...  Alkotmánybíróság  333/B/2002  AB  határozata
Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata ...KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET a
Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII. törvényre ( Link), amely a korrupciót
feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és díjazásáról is rendelkezik."

Honlap: HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com

2./ Lásd melléklet-1: Kód: muszlim-kontra-zsido-elvek-171112a

3./ Lásd melléklet-2: Kód: bankszovetsegi-mti-hitegetes-idezte-elo-a-magyar-
emberek-eladosodasat-060131

Verőce, 2017. november 12.

Jogos védelemként (Btk.), Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, károsultakat 
mentő közérdekű bejelentésként előterjeszti, és az internet útján is közzéteszi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám.: 1-420415-0215, an.: 
Bartha Edit) magánhonvédő oknyomozó mérnök feltaláló megbízás nélküli kárelhárító 
ügyvivő (Ptk.), Magyarország 2621. Verőce, Lugosi u. 71.

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_i/njt_doc.exe?docid=124798.737397
http://www.tejfalussy.com/


Kód: muszlim-kontra-zsido-elvek-171112a

INKÁBB MOHAMEDÁN, VAGY ELMEBETEG RABLÓGYILKOS ZSIDÓ?

Felháborító, amivel a „muszlimok” a befogadó országok lakosait fenyegetik,
de még rondább ZSIDÓ elvek is vannak az Ószövetségben és a Talmudban.
Ezek konkrét fajirtási módszereket is előírnak! Például a szennyezett ivóvízzel
és (kálisóval mérgezett és vagy konyhasó hiányos) egészségrontó kenyérrel
észrevétlenül életrövidítést és ivartalanítást. A zsidók által elfoglalni tervezett
valamennyi területen. Ma is így irtják a nem zsidókat. Nálunk is. A fajirtáshoz
előírt módszereiket lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud, Taanith
10 a. lap és Talmud, Baba kamma 93 b. lap stb! Elég hozzá, ha bejöhetnek!
Tudni  kell,  hogy a  vörösiszap katasztrófa  okozta  zűrzavar  közben a  hazai
Országgyűlés  "liberalizálta"  akárhány  izraeli  cég,  és  velük  akárhány  nem
magyar, izraeli és egyéb országi zsidó Magyarországra betelepülését. Nemrég
az ukrán-orosz zsidók vízum nélküli itt tartózkodását is megengedték. Mindezt
anélkül,  hogy  a  külföldi  zsidók  betelepülésének,  itt  élésének  az
engedélyezésére  népszavazás  feljogosította  volna  az  országgyűlést  és  a
kormányt. Ettől kezdve, ezek a nem magyar származású zsidók az itt született
gyerekeik  nevére  bármit  felvásárolhatnak.  Például  a  sózás  rontási  (lásd
„Nemzeti  Stop  só,  Menzareform,  Chips  adó”)   és  ivóvíz  szennyezési
módszerekkel  és  tudatosan  szervezett  devizahitel-csalásokkal  eladósítással
kiürített magyar ingatlanokat is. Utóbbi csalásukról lásd a mellékelt közérdekű
bejelentésemben látható egyértelmű bizonyítékot! 

Melléklet: Közérdekű bejelentés a hitelkárosultak jogos védelmére, a
csaló  bankárok  és  jogászok  ellen,  Orbán  Viktor  miniszterelnök
kezéhez,  konkrét  okirati  bizonyíték  (és  jogszabályok)  alapján.
(Ügyirat  kód:  bankszovetsegi-mti-hitegetes-idezte-elo-a-magyar-
emberek-eladosodasat-060131)

Budapest, 2017. november 12.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló (www.tejfalussy.com)



        Ügyirat kód: bankszovetsegi-mti-hitegetes-idezte-elo-a-magyar-emberek-eladosodasat-060131

Közérdekű bejelentés a hitelkárosultak jogos védelmére, a csaló bankárok és jogászok ellen, 
Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez, konkrét okirati bizonyíték (és jogszabályok) alapján:

A felbiztatás miatt bekövetkezett valamennyi kárt a felbiztatóval kell megfizettetni, lásd PTK.
Tehát csaltak, csalnak a bankárok, ügyészek, bírák, akik a devizahitelnek nevezett csalással 
megtévesztettekkel fizettetik az árfolyam változtatással okozott nagyságrendi törlesztő részlet 
növekedést!

Budapest, 2017. november 22.   Tejfalussy András oknyomozó mérnök, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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